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Mīļie bērni
«Tieva, gara tēva j o s t a . . . » — Tā taču skan pazīstamās
tautas miklas pirmā rinda! — jūs teiksiet.
Uzminējāt. Un uzminējāt ari to, kāpēc tā lasāma uz šās
grāmatas vāka. Grāmatā a trodam as mīklas, pamīšus izkār
totās ar pasakām. Pasaku teksts jums palīdzēs atminēt šis
miklas. Vajadzīga tikai apķērība, labas iztēles spējas, un
jūs tēlainā salīdzinājumā, asprātīgā jau tāju m ā vai trāpīgā
līdzībā, kādā ietērpta mīkla, viegli sazīmēsiet kādu no a t 
tiecīgās pasakas varoņiem, kādu pasakā aprakstītu darba
veidu, priek šmetu vai dabas parādību.
Tā kā mūsu tautas miklas pa lielākai daļai radušās tais
laikos, kad ļaudis vēl dzīvoja pavisam citādos sa bi edris
kos un sadzīves apstākļos, tad iespējams, ka jums daudzi
miklu objekti — seni d arb arīki vai mājturības p r i e k š 
meti — liksies sveši. Taču te jums nāks talkā zīmējumi,
no kuriem jūs iegūsiet par to priekšstatu.
Miklu minēšana ir ļoti interes anta nodarbošanās. Šeit
katrs var parādīt savu attapību, veiklību un labu izdomu.
Labas sekmes miklu minēšanā!
Sastādītāja

ZVĒRI PALĪDZ TAISĪT CEĻU
Sensenos laikos, kad zemi klāja biezi meži un staigni purvi,
cilvēks sadomāja taisīt ceļu un sev par palīgiem uzaicināja zvē
rus. Visi meža iemītnieki bija ar mieru, tikai kurm is ar čūsku
atrunājās:
— Kālab mums ceļš? Mēs dzīvojam apakš zemes un pa ceļu
nedomājam staigāt!
— Labi. Lai tā arī paliek, — cilvēks noteica un ar saviem p a 
līgiem ķērās pie darba.
Katrs strādāja, cik jaudāja. Nepagāja ilgs laiks, un — paskat
vien — krietns ceļa gabals jau aizstiepjas tālumā.
Kurmis ar čūsku, to redzēdami, noskaitās un sadomāja ļaunu
darbu.
— Kas ir, kurmi, — sacīja čūska, gozēdamās piesaulītē uz
dzērvenēm nosēta ciņa, — parocies zem zemes un izjauc ceļu
laukā!
Kurmim tas divreiz nebija jāsaka. Viņš palīda zem zemes un
izcilāja ceļu, padarīdams to gaužām nelīdzenu. Taču cilvēks atta
pās, saprata, kas par vainu. Viņš tūliņ lika zvēriem nomīdīt ceļu
labi cietu, lai abi sliņķi nespētu tam parakties apakšā.
Kopš tā laika čūska ar kurm i spiesti dzīvot tikai vienā ceļa
pusē. Bet, ja tie sadomā tikt otrpus ceļa, gribot negribot ir j ā 
pārkāpj vecā noruna. Taču vai tam, kurš to dara!
Tā laiskais kurm is u n čūska, līdzko uzrāpjas uz ceļa, vairs
nekādi netiek no tā nost: tu r tos samin ceļa gājēju soļi vai sa
brauc ratu riteņi.
1. Tieva, gara tēva josta,
Nevar pūrā salocīt.
2. Kas iet cauri visām zem ēm
Un tomēr paliek uz vietas?
3. Ko pāriet var, bet apiet nevar?
4. Lokās kā zutis, nav zutis,šņāc kā vējš, nav vējš.
5. Desas ritenis uz spilvena.
6. Sarkana gotiņa,
A stru saitiņa.
7. Mazs, melns vīriņš,
Samta kažociņš.
. 8. Kas ar bez arkla?
9. Divas māsiņas viena otrai garām skrien.
10. Četri brāļi tek pa ceļu,
Cits citu nepanāk.
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ČUSKU ĶĒNIŅŠ
Kādā pļavā reiz dzīvoja pulka čūsku. Kad pienāca laiks sienu
pļaut, puiši nezināja, ko iesākt: čūskas līda zem kājām un tinās
ap izkaptīm. Ko darīt?
Te garām gāja viens vīrs. Redzēdams pļāvēju nelaimi, viņš
piedāvājās palīdzēt. Vispirms lika izrakt dziļu grāvi, tad samest
tajā sausus žagarus un pāri pārsviest resnu baļķi. Kad tas bija
padarīts, vīrs aizdedzināja žagarus, pats uzkāpa uz baļķa an sāka
skaisti svilpot. Un tavu brīnumu! Čūskas šņākdamas rāpoja uz
viņa pusi. Bet kas nu notika? Līdzko tās pierāpoja pie grāvja un
lēca, gribēdamas pietikt vīram klāt, tā iekrita ugunī. Pēdīgi pie
grāvja atrāpoja pats čūsku ķēniņš un teica:
Ei, cilvēk, izbeidz svilpot! J a ne, es, aiziedams postā, iznī
cināšu arī tevi!
Vīrs nobijās ne pa jokam.
— Labi, — viņš sacīja, — tikai ar vienu n orunu: tev un ta 
viem pavalstniekiem uz karstām pēdām jāatstāj šī pļava!
Čūsku ķēniņš tā arī izdarīja. Kopš tās reizes tai pļavā neviena
čūska vairs nav redzēta.

SUNS UZ SIENA KAUDZES
Ļaudis sameta sienu kaudzē un, paņēmuši dakšas un g rā b e k 
ļus, devās mājās, vienīgi suns palika, peles medīdams. Turpat n e 
tālu ganījās aitiņa. Būdama izsalkusi, viņa piesteidzās pie k a u 
dzes un sāka ēst ar k āru muti. Suns, to redzēdams, uzlēca uz
siena kaudzes un ņēmās riet, līdz aitiņu padzina.
Kopš tās reizes par skaudīgiem un nenovīdīgiem cilvēkiem
mēdz sacīt:
«Tup kā suns uz siena kaudzes —
Ne pats ēd, ne citam dod!»
11. Liels, plats lakats:
Ziemu balts, vasaru raibs.
12. Viens iet pa pļavu,
Simtiem tūkstošiem krīt.
13. Zila govs zemi laiza.
14. Kad atņem, top lielāks;
Kad pieliek, top mazāks.
15. Kad jauns, nevar pārlauzt,
Kad vecs, pats lūst.
16. N e mutes, ne zobu, bet visu aprij.
17. Tukla, tukla sieviņa,
Viens pats kauliņš.
18. Kas ēd sienu ar trim dzelzs zobiem?
19. Tēvs asi garš, māte — pusasi,
Sīkie bērniņi — sprīdi gari.
20. Kas pelna maizi ar muti?
21. Kas tas par vīru, kam rats uz muguras?
22. Kurš arī vasarā valkā kažoku?
23. Pašai cimdu nav, bet citiem dod.

KA VILKS AR CILVĒKU SPĒKOJAS
Reiz mežā dzīvoja vilks, kas vēl nekad nebija redzējis cil
vēku. Saticis lapsu, vaicāja:
— Lapsiņ, māsiņ, vai tu zini, kāds izskatās cilvēks?
— Zinu gan. Bet kālab tu jautā? — lapsa pabrīnījās.
— Gribu ar cilvēku spēkoties, — vilks atbildēja.
— Neticu, ka tu viņu varētu pieveikt. Bet spēkojies vien, kas
man dajas! Nāc līdzi, es tev viņu parādīšu.
Abi devās uz priekšu. Gāja, gāja, te pieneņu pļavā ieraudzīja
mazu bērnu ķerstām sienāžus.
— Vai šis ir cilvēks? — vilks tūdaļ vaicāja.
— Nē, — lapsa atbildēja, — tas kādreiz tikai būs cilvēks.
Gāja atkal tālāk. Necik ilgi gājuši, satika līku vecīti ar k ūju
rokā. Vilks atkal vaicāja:
— Vai šis ir cilvēks?
— Nē, — lapsa atbildēja, — tas kādreiz bija cilvēks.
Pēdīgi uz takas parādījās vīrs ar bisi plecos.
— Skat, skat, kur nāk cilvēks! — lapsa iesaucās un iešmauca
krūmos.
Bet vilks, daudz nedomādams, dusmīgi iekaucās un metās v ī 
ram virsū. Vīrs šim tūdaļ uzblieza no bises. Pelēcis iekaucās
un aizbēga.
24. Pelēka mājiņa, divi lodziņi:
Dienu nespīd, nakti spīd.
25. Kas rej kā suns, bet nav suns?
26. Dzeltena gotiņa, rūgts pieniņš.
27. Mazs, mazs vīriņš līkām kājām,
Zaļi svārki mugurā.
28. Kas no rīta iet uz četrām kājām,
pusdienā — uz divām,
bet vakarā — uz trim?
29. Divi mazi zirnīši
A p s ē j visu pasauli.
30. Kas bez eņģēm virinās?
31. Divas māsiņas katrpus kalna,
Nekad viena otru neredz.
32. Kas visu dzird, bet nekā nesaka?
33. Ko panest var, bet izskaitīt nevar?
34. Vectēva zirdziņš uz vienas kājas lec.
35. Tieva, gara jumprava
Tālu spļauj.
36. Koka tēvs, dzelzs māte, svina bērni.
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ATTAPĪGAIS SKRODERIS
Reiz dzīvoja saimnieks, liels sīkstulis. Viendien pie viņa a t
nāca skroderis un vaicāja, vai nevarot dabūt darbu.
— Kālab ne? Var gan, — saimnieks atbild. — Še, pašuj man
svārkus un bikses! — To sacīdams, iedeva skroderim nelielu d r ē 
bes gabalu. Skroderis- redzēja, ka no tā iznāk tikai svārki, tomēr
atbildēja:
— Labi. Es tev pašūšu svārkus, bikses un vēl piedevām ce
puri.
Saimnieks, to dzirdot, aiz lieliem priekiem apsolīja skroderim
labi samaksāt.
Skroderis pašuva svārkus un atnesa tos saimniekam pielaikot.
Saimnieks uzvilka: kā uzlieti! Labi. Skroderis devās mājās, tur
svārkus izārdīja un pašuva bikses. Tad atnesa tās saimniekam
pielaikot. Bikses derēja. Labi. Skroderis nu atkal steidzās mājās,
bikses izārdīja un pašuva cepuri. Arī cepure bija pašā laikā.
Tā skroderis savu solījum u izpildīja, un skopajam saimniekam
bija vien jāsamaksā par darbu branga nauda.

KURŠ AMATS PĀRĀKS?
Kādā muižā skroderim un kalējam bija jāēd pie viena galda,
bet skroderim, smalkam kungam raga brillēs, tas nepatika, un
viņš kalēju izzoboja, sacīdams, ka tādu darbu — pa oglēm ru ši
nāties — mākot katrs cūku gans. To dzirdēja zirgu puisis. Viņš
sadabūja vecas lupatas un skroderim sacīja:
— Ja tavs amats ir pārāks, tad še no šim lupatām pašuj j a u 
nu vesti!
Skroderis paņēma šķēres, adatu ar diegu un sāka graizīt un
šūt, taču jau n u vesti pašūt nevarēja. Tad zirgu puisis paņēma
sarūsējušus dzelzs gabalus un, sniegdams tos kalējam, sacīja, lai
izkaļot jau n u pakavu. Kalējs iemeta dzelžus ēzē, nokaitēja s a r
kanus, paņēma āmuru, un — viens divi — pakavs bija gatavs.
— Nu, skroder: kurš amats tad ir pārāks? — zirgu puisis vai
cāja.
Iedomīgajam skroderim tagad mute bija ciet.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Saimnieks nes savu kalpu.
Kam stilbi ir, bet pēdu nav?
Kad uz mutes, tad pilna, kad augšpēdus, tad tukša.
Apaļš kā ritenis,
Pusmēness priekšā.
Četri brālīši zem viena jumta.
Otram rāda, pašas neredz.
Divi pirksti, divi gredzeni, poga vidū.
Tērauda cūciņa,
Linu astīte.
Maza, maza sieviņa
A lu alas izlodā.
Kam galva no dzelzs, bet rumpis no koka?
Kurus zābakus šuj bez liestes?

KURPNIEKS UN VIŅA PALĪGI
Reiz dzīvoja kāds nabadzīgs kurpnieks, kam lāgā darbs n e 
gāja no rokas. Kādu v akaru viņš sagrieza ādas diviem pāriem
k u rp ju un, gulēt iedams, nodomāja: «Kaut bijis kāds palīgs, kas
pa nakti tās pašuj!» Un — tavu brīnumu! — otrā rītā kurpes jau
gatavas, pie tam tik glītas, ka k u rpnieks tās bez grūtībām p ā r 
deva.
Vakarā viņš atkal sagrieza ādas diviem pāriem k u rp ju un no
rīta k urpes atrada pašūtas. Nu viņš tā darīja katru vakaru un
no rīta allaž atrada kurpes gatavas.
Nepagāja ilgs laiks, un k u rp n iek s jau tika vaļā no savas n a 
badzības. Bet jāteic, ka kurpniekam bija ziņkārīga un nenovīdīga
sieva. Viņa pierunāja vīru izdibināt, kas viņam palīdz šūt. Kādu
nakti abi palika nom odā un mēness gaismā ieraudzīja ierodamies
divus mazus vīriņus. Tie aši piesēdās pie k u rp n iek a galda un —
viens redzējiens — pašuva katrs savu pāri un aizgāja.
— Vadzi, vīrs, — tad sieva sacīja, — šovakar tu sagriez v a irā 
kiem pāriem. Gan čaklie palīgi pa nakti pašūs. Tad mēs ātrāk
tiksim pie bagātības.
Vīrs tā arī izdarīja. Sagrieza labi daudz ādu un salika tās
rindā uz darba galda. Bet, kad no rīta abi ar sievu atskrēja
skatīties, nešūtās kurpes stāvēja, kā stāvējušas.
Nu gan sieva saprata savu kļūdu, bet bija par vēlu. Ne velti
par šādiem cilvēkiem ļaudis saka: «Kas daudz grib, tam maz
tiek.»
48. Citas lielas, citas mazas,
Tomēr visas pēdu garas.
49. Zilgans kažociņš apklāj visu pasauli.
50. Kad mani redz, tad neredz nekā;
Kad mani neredz, tad tomēr kaut ko redz.
51. Ko dienā nekad nevar redzēt?
52. Zelta radziņš logā.

KA ZIRGU PUISIS SKOPO KUNGU PARMACĪJA
Reiz dzīvoja skops kungs, kas neuzticēja atslēgas pat savai
sievai un visus muižas ļaudis turēja pusbadā. Lai skopo k u n g u
pārmācītu, zirgu puisis to viendien uzaicināja medībās. Labi,
kungs ies arī. Zirgu puisis slepus paņēma līdzi maizes kuli, bet
kungs ne. Kad kādu laiciņu abi bija medījuši un neko nenomedījuši, ku n g s sacīja:
— Nav vērts, iesim labāk mājās — man gribas ēst.
Bet zirgu puisis neko neatbild un ved tik k u n g u uz priekšu,
līdz ieved dziļi mežā un saka, ka esot apmaldījušies. Ko nu?
Kungam tā gribas ēst, ka n ek u r dēties, arī kājas vairs neklausa.
Pēdīgi priekšā ierauga siena kaudzi un n o ru n ā atpūsties. Zirgu
puisis žigli uzkāpj augšā, bet kungs, piekusis būdams, paliek
turpat apakšā.
Zirgu puisis kaudzes galā atraisa maizes kuli un ēd. Kungs,
to dzirdēdams, vaicā:
— Ko tu tur ēd? Dod man arī!
— Ko nu došu! Es jau aiz bada sienu ēdu.
— Sienu? Un kā garšo?
— Kā nu garšos? Jums, cienīts lielskungs, kas radis tikai
cepešus ēst, saprotams, siens neies pie dūšas, — puisis atbild.
Krietni ieturējies, zirgu puisis nokāpj zemē un dodas tālāk,
kungs šim pakaļ. Tikmēr jau pienācis vakars. Abi iet, iet, līdz
ierauga kādas mājas, kuras logos spīd uguns un no skursteņa
ceļas dūm u grīste.
— Kas ir, kungs, iegriezīsimies šinīs mājās: kazi, iedos ē s t ,—
puisis saka. if- Tikai jūs, cienīts lielskungs, tūlīt neejiet pie gal
da, ja saimniece uzaicinās, bet nogaidiet, kamēr aicina trešo
reizi, tad tikai ejiet — šajā pusē ir tāds ieradums.
Labi. Abi ver durvis un iet iekšā. Tur uz galda jau uzlikta
zupas bļoda, karotes, maize, sviests, nazis, sāls un cu k u ra trauks,
sīpoli. Uz plīts podā vārās biezputra. Redzams, tūliņ ēdīs v a k a ri
ņas. Tā arī notiek. Saimniece noliek galda vidū biezputras podu
un aicina saimi pie galda, nepiemirsdama lūgt sēsties klāt arī
ciemiņus.
Zirgu puisis apsēžas, piekrauj pilnu šķīvi ar biezputru un ēd,
ka mute kust vien, bet kungs domā: «Jānogaida. Vēl jau tikai
vienu reizi aicināja,» — un neiet. Saimniece vēlreiz saka:
— Cienīts lielskungs, nāciet arī jūs, nekaunieties!
Taču kungs atbild, ka šim vēl ēst negriboties. Saimniece n o 
spriež, ka k u n g u nedrīkst daudz bikstīt, var vēl nokaitināt, un
liek viņu mierā.
Kad visi paēduši, saimniece novāc galdu un pustukšo b ie z 
putras podu uzliek uz skapjaugšas.
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Nakti, kad visi jau guļ, kungs, nevarēdams aiz izsalkuma aiz
migt, pamodina zirgu puisi un čukstus saka, ka šim dikti griboties ēst. Puisis šo tūliņ pamāca:
— Vakarā saimniece uzlika uz skapjaugšas biezputru — ēdiet
to!
— Bet kā lai pa tumsu atrodu?
— Man ir dzijas kamols. Vienu pavediena galu es piesiešu
pie poda un kamolu atritināšu līdz jūsu gultai: pa dziju ie
dams, gan podu atradīsiet! — puisis saka.
Labi. Taču zirgu puisis piesien dzijas galu nevis pie biezput
ras poda, bet pie abras, k u r patlaban rūgst mīkla, un otru
galu — pie tās gultas, k u rā guļ saimnieks ar saimnieci. Kungs
nu līdīs pa dziju uz priekšu. Zirgu puisis vēl pačukst:
— Paēduši atnesiet arī man labu biezputras piku!
Kungs atlien pie abras un saēdas mīklu. Tad pagrābj labu
pikuci un nes puisim. Bet, pa dziju iedams, non āk pie saim
nieka gultas un iesviež gulētājiem mīklu acīs, sacīdams:
— Še, ēd, es jau paēdu!
Zirgu puisis, to dzirdot, saka:
— Kur jūs, kungs, maisāties? Tur jau nav mana gulta. Nāciet
šurp!
Kungs atnāk un izsamisis vaicā:
— Kur lai tagad biezputrainās rokas nomazgāju?
— Āče, tepat uz galda ir dzēriena krūze — mēģiniet nom az
gāt tajā.
— Tad nac uzlej! — kungs puisim saka.
— Ko nu niekus nakts laikā laistīsies! Iebāziet abas rokas
krūzē un raujiet reizē ārā, tad paliks baltas, — puisis dod p a 
domu.
Labi. Kungs iebāž rokas krūzē, bet — kaut tevi jupis! — ārā
vairs nevar dabūt: iesprūdušas. Nu zirgu puisis pamāca atkal:
— Tepat piedarbā ir bērza bluķis. Iesitiet pa to. Krūze sa
plīsīs, un rokas būs vaļā.
Kungs ieiet piedarbā un, tumsā saskatījis kaut ko baltu, atv ē
zējas un sit. Taču tas baltais nav bērza bluķis, bet saimniece,
kas te iegājusi p ārģērbt ar mīklu notriepto k re k lu pret tīru. Bel
zienu dabūjusi, tā iebrēcas:
— Vīriņ, vīriņ, kālab tu mani dauzi?
Kungs tagad briesmīgi nobīstas un ieskrien pie zirgu puiša,
saukdams:
— Muksim no šejienes ātrāk prom: te spokojas!
Zirgu puisis, valdīdams smieklus, pieceļas un pošas kungam
līdzi.
Tā dabūjis labu mācību, kungs uz priekšdienām vairs nebija
tik skops un neturēja ļaudis badā.
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53. N e rej, ne kož, bet māju sargā.
54. A k m e n s kājas, ko k a rumpis,
Galvā salmu cepurīte.
55. Krustām šķērsām kauli likti,
Pati miesa cauri spīd.
56. Šurpu turpu iet,
N e k u r neaiziet.
57. Vīrs sēd uz jumta un pīpē.
58. Mazs, mazs ezeriņš,
Visapkārt zvejnieciņi:
Jo airītes cilā,
Jo ezers žūst.
59. Mežā dzimis, mežā audzis,
Nāk uz mājām putru strēbt.
60. Kuļ mani nūjām,
Berž starp akmeņiem,
Cep ceplī, ar nazi griež;
M o k a tādēļ, ka mīl.
61. Puse no dzelzs, puse no koka, bet maizi ēd.
62. Bez manis maz ko ēd, bet mani vienu nekad neēd.
63. Balts kā sniegs — nav sniegs,
Gards kā medus — nav medus.
64. Pilna kūtiņa
Baltu vistiņu,
Iemet vienu kumosu,
Visas uz reizi ēd.
65. Caurums uz cauruma,
Caurums iekš cauruma,
Caurums caurumu aiztaisa.
Atmini: kas tas ir?
66. M elns vīrs sēž zelta krēslā.
67. Mazs, mazs vīriņš,
Trejdeviņiem svārciņiem:
Kas to izģērbs,
Tas gauži raudās.
68. Mazs un apaļš, aiz astes nepaceļams
69. Ko nevar aiz gala kalnā uzvilkt?
70. Jau sen gatava,
Bet katru rītu taisāma.
71. Apaļa sieviņa, roku sānos atspriedusi
72. Vecātēva krēsliņš
Robu robiem izrobots.

GUDRAIS VAGARS
Senos laikos kādam kungam bijis «iztapīgs vagars, kas katrā
vārda galā piebalsojis: «Es ar tāpat domāju, kungs!» Kungs n o 
spriedis, ka vagars ir liels muļķis, tālab sadomājis viņu p ā r b a u 
dīt.
— Vadzi, vagar, iesēsim tīrum ā putraimus, lai rudenī tie nav
vairs jātaisa, — viņš sacījis.
— Es ar tāpat domāju, kungs, — vagars atteicis, taču patie
sībā iesējis miežus.
Otrā rītā kungs atkal vagaram teicis:
— Vadzi, vagar, izvārīsim kartupeļus un iestādīsim, lai rudenī
nav jākavējas ar vārīšanu.
— Es ar tāpat domāju, kungs, — vagars piebalsojis, taču ie
stādījis sēklas kartupeļus.
Rudenī viņš miežus* nopļāvis, iztaisījis putraim us un nolicis
klētī, bet kartupeļus noracis, aizvedis uz spirta dedzinātavu un
iztaisījis sprrtu.
Viendien rudenī kungs iesaucis vagaru pie sevis un gribējis
to par izbojātiem putraimiem un kartupeļiem padzīt.
— Saki, vagar: k u r ir putraimi? — vaicājis.
— Klētī, kungs, stāv maisi ar putraimiem.
— Bet kur ir kartupeļi?
— Klētī, kungs, stāv mucas ar spirtu. Tās maksā brangu
naudu.
To dzirdot, kungs aiz brīnum iem muti vien iepletis, jo redzē
jis, ka viņa vagars nav nekāds muļķis.
73. Kas piedzimst ar ūsām?
74. M azi, mazi vīriņi,
Visiem bārdas gaisā.
75. Zaļa vista, melns perēklis,
baltas olas: cita liela, cita maza.
76. Kas rudeni bagāts, bet pavasarī nabags?
77. » Zema, resna sieviņa
Pārsietu kaklu.
78. Vecis sēd kaktā, rags pierē.
79. Kas bez mēra, bez svara, bet visiem ļaudīm ir?

VĪRS UN LĀCIS
Vecos laikos kaim iņos dzīvoja kāds vīrs un lācis. Vienu p a
vasari abi saru n āja kopā kviešus sēt. V īram bija sēkla, bet lā
cim — lāpsta. Kad lauks bija uzrakts un apsēts, lācis vaicāja:
— Kā ražu dalīsim ?
— Tā kā tu raki zemi, lai tev pieder tas, kas aug zemē, bet
es ņem šu to, kas izaugs augšā, — vīrs atbildēja.
— Labi.
Pienāca rudens. Vīrs nopļāva kviešus, n o kūla un ievāca k rie t
nu ražu, bet lācim netik a n e k a s — tikai ru g āji un sakņu spurgaliņas.
N ākošā pavasarī lācis atkal grib kopā ap strād āt lauku. Nu
vīrs iestāda tajā bietes un burkānus.
— Šoreizīt es ņem šu augšu, bet tu apakšu, — lācis nosaka.
— Labi.
Pienāca rudens. V īrs novāca saknes, bet lakstus atstāja lācim.
Lācis nu redzēja, ka atkal ir iekritis, sadusm ojās un aizgāja uz
mežu dzīvot.
80. Vīrs biezā kažokā guļ cauru ziemu kā nosists.
81. Garš ko k a pirksts, dzelzs nags galā.
82. Mazs būdams, esmu zālīte,
Liels audzis, topu stobriņš,'
Tad galā nesu cekulu
Un tevim dodu barību.
83. Liela, pelēka aita
I k rudeņus cērpjama.
84. Simtiem mazu vīriņu,
Visiem mutītes vaļā.
85. Sarkans gailis zemē, sekste ārā.
86. Sarkans vīriņš, zaļa bārdiņa.

ZVĒRI UN PUTNI ROK UPI
Senāk, kad vēl neb ija upju, visiem vajadzēja iztikt no lietus
un rasas. Zvēri no tās n espēja atdzerties, tālab n o sp ried a rakt
upi. Bebrs uzņēm ās par d arb a rīk o tāju . Zaķis lēca pa priekšu,
upei robežas rādīdam s, — tādēļ upe iznāca tāda līkum aina kā
zaķa cilpas. Ezis tecēja zaķim nopakaļ, ar adatām robežu nosprauzdam s. C ūka n o sp rau stās vietās ieraka robežu stabiņus. Dze
nis atzīm ēja kokā, cik zemes izrakts. Ķ īvīte ar stārķ i vadīja
p u rv a ūdeņ u s uz upes gultni, bet v ard e nem itīgi lēca upē un
m ērīja ūdens dziļum u. Visi pūlējās svīzdam i, vienīgi vālodze ne,
aizbildinādam ās:
— Es v aru padzerties arī no rasas, kas uz apšu lapām.
Tad citi biedri, n o sk aitušies uz vālodzi, devās pie apses un
p avēlēja tās lapām drebēt.
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— J a tavas lapas nedrebēs, mēs par visiem kopā izrausim
tevi laukā un iznīdēsim no pasaules! — viņi piedraudēja.
N eko darīt, apsei bija vien jāpaklausa. Kopš tā laika viņa
d reb in a savas lapas, tā n o b ird in o t rasu, bet vālodze sausā laikā
brēkdam a brēc pēc lietus, jo šai nav k u r padzerties.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Kas met lik u m u lo k u m u s un, tālāk tieko t, lielāka top?
Kas nakti dzimst, bet dienu mirst?
Kas bez ķelles un āmura uz upēm aizsprostus būvē?
Kas sapīts dienu, sapīts nakti?
Mazs, mazs vīriņš,
Adatu kažociņš.
Branga, resna madāma,
Divrindu pogas pa vēderu.
Kas kaļ bez laktas un bez rokām?
Mazs, mazs vīriņš,
Raibi svārki mugurā.
Kurš p utns sauc pats savu vārdu?
Garām kājām m ērnieks iet,
Sarkans cigārs mutē.
Lec kā zaķis, nav zaķis,Peld kā zivs. nav zivs.

LIETUS UN VĒJŠ
Vienu vasaru kādā vietā ilgi nebija lijis lietus. Ļaudis pēc tā
ilgoties ilgojās.
— Nāc nu, lietutiņ, brītiņu paciemoties arī pie mums! — viņi
lūdzās.
Pēc neilga laiciņa tumšs lietus mākulis, ducinādams un zibe
ņus mezdams, jau bija klāt. Ļaudis skrēja ārā un godināja lietu
kā dārgu viesi. To redzot, lietus nosprieda:
— Redzams, tie pēc manis dikti izslāpuši. Paciemošos kādu
mēnesi.
Lietus lija vienu dienu, otru, trešu.
Ļaudis jau sāka gausties:
— Pievaldies mazliet! Siens žāvējams, zeme ecējama, ari lopi
mirkst ganībās. Būtu nu gājis mājās, lijējs aplamais!
Bet lietus ļaužu valodās nemaz neklausījās, lija tālāk, kā li
jis. Tam šeit patika ciemoties.
Te garām pagadījās iet vējam. Tas izlīdzēja ļaudīm itin ātri:
ņēmās sērsēju gaiņāt šurpu turpu, līdz aizvadīja vīru prom, ka
tas ne atpakaļ n epaguva atskatīties.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

M ū su māsiņai ik vasaras svārki trie.
Kurš p utns brēc pēc lietus?
M elns sietiņš no padebeša sijā.
Krauklis skrien, spārni pil.
Kas raud bez acīm?
Tievs un garš, iekrīt z ā l ē — neredz.
Kalējs kala 'debesis,
Ogles bira Daugavā.
105. Dzirdēt var, bet redzēt nevar;
Sajust var, bet noķert nevar.

GANUZĒNS UN VARAVĪKSNE
Reiz kādā karstā vasaras dienā ganuzēns ezera malā ganīja
govis. Laiks bija tik karsts, ka ne izsacīt, tālab puika sadzina
govis vienkop un pats metās ezerā atvēsināties.
Kamēr puika plunčājās pa ūdeni, negaidot sauli aizsedza
melns mākulis un sāka līt lietus. Un tai pašā laikā ezerā n o 
laidās varavīksne. Tā uzsūca puiku un uznesa augstu gaisā —
aiz mākoņiem. Puika skatās: te pavisam cita pasaule. Priekšā
plešas zaļa pļava, pļavas malā — mājiņa, bet tās priekšā sēd n e 
varīgs vecītis. Puika, padevis labdienu, vaicā, vai nevajagot ko
palīdzēt. Vecītis palūdz arī, lai šim izkurinot pirti.
Labi. Puika tā arī izdarīja: izkurināja pirti, aizveda vecīti n o 
pērties un pēc tam atkal atveda mājās. Vecītis nu bija tik
priecīgs, ka nezināja, kā puikam atdarīt. Pēdīgi viņš iedeva tam
zelta olu, sacīdams:
— J a tu šito olu paberzēsi, tūliņ atskries mazs vīriņš un iz
darīs visu, ko tu tikai palūgsi.
Puika, tam lāgā neticēdams, darīja tā, kā vecītis mācīja. Un
no tiesas tai pašā mirklī vīriņš bija klāt un vaicāja:
— Saki — ko vēlies?
Tā kā puika jau bija noraizējies par saviem lopiem, jo tu v o 
jās pusdienlaiks un meitām vajadzēja nākt govis slaukt, viņš sa
cīja:
— Es vēlos tūliņ pat nokļūt ezera malā pie saviem lopiem!
Tā arī notika. Puika nepaguva ne acu pamirkšķināt, kad at
radās zemē. Govis bija turpat, kur bijušas: stāvēja un rāmi g re 
moja. Arī meitas jau bija atnākušas un slauca govis, ka č u r k 
stēja vien.
Bet pie debesīm spīdēja spoža un silta saulīte, kā jau daž
dien vasarā.
106. Kas tas par spoguli, kurā saule un debess skatās?
107. Kas tas ir: ziemu ar vāku, vasaru bez vāka?
108. Septiņjūdžu plata josta,
Katra jūdze savā krāsā.
109. Liks kā loks — nav loks,Zied kā p u ķ e — nav puķe.
110. Veca māmiņa sētmali sēd, ik sestdienas smēķē.
111. Melns zirgs, sarkans jātnieks,
Zaļa vara pātaga rokā:
Pats sev sit, zirgam ne.
112. Balta muciņa, divējāds alutiņš.
113. Zila vilnaine, zelta sakta.
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OZOLS UN NIEDRES
Ozols reiz izlielījās, ka šim neviena v ētra n ev aro t kaitēt, un
apsm ēja niedres, ka tās k atra vēja p riek šā lokoties. N iedres k la u 
sījās šādā ozola valodā un nekā neatbildēja. Te negaidot sacēlās
liela vētra. Visi k oki nu locījās, arī niedres noliecās līdz pat
zemei, tikai ozols vēl tu rējās pretī. Pēdīgi v ētra sāka pūst vēl
stip rāk un nolauza ozolu līdz ar saknēm . Tā nu ozols bija p a 
galam, bet nied res pēc vētras atkal uzcēlās un auga kā augušas.

KA AVOTAM IZGAJA
M ežā u rd zēja avots. Tas pārm eta mežam, ka tā koki aiztu ro t
saules siltum u un gaism u. Pēc kāda laika uz m ežu atnāca cil
vēki un kokus nocirta. Nu saule b rīvi apgaism oja un apsildīja
avotu. Bet drīz vien ūdens izžuva un avots iznīka.

OZOLS UN BEKA
Ozola celm a tuvum ā auga beka. Taisni tu rp at celm am līdzās
izlīda jau n a ozoliņa atvase. Beka to lepni nopaļāja:
— Tāds tievs nabadziņš, bet nekaunas m an tu rp at vai uz g al
vas sēsties! N ev arēja citu r pūt!
— A udz vien, beciņ, — ozoliņš lēnā garā atbildēja. — Ja tev
p ietrū k s vietas, es pavirzīšos tālāk.
N epagāja ne trīs dienas, kad beka sāka kunkstēt:
— Vai, ozoliņ, kā m an galva gurst!
Bet ozoliņš atbildēja:
— N ek u n k sti nu, n ek u n k sti: vēl jau vietas tev diezgan
Taču beka tai pašā dienā nolaida galvu un apvēlās.
«Te nu bija tava lepnība!» ozoliņš nodom āja.
114. Milzis stāv tīruma malā,
Zaļa platmale galvā.
115. M elns celms, zaļa kārts,
Pelēks pušķis galā.
116. Kas lauž k o k u s bez r o k ā m ?
117. Katliņš vārās purva malā.
118. Viri stāv, mati šņāc.
119. Kurā mežā nav lapu?
120. Kas tie par strupaušiem mežā:
Ziemu ar cepuri, vasaru — bez?
121. Kas tas ir: kā no zemes laukā, tā brūna cepure galvā?
122. Vakarā dzimst, pa nakti aug, no rīta jāj precinieki.

Г

KA PŪCE PAGLĀBA BĒRNUS NO VANAGA NAGIEM
Reiz vanags bija briesmīgi izsalcis un, kā par spīti, nekur
nevarēja ieraudzīt ne gaili, ne vistu. Pēdīgi pagalma liepā p am a
nīja ligzdu un tajā — mazus pūculēnus. Bet kā lai tos dabū n a 
gos, ja vecā pūce tup klāt kā piesieta?
Vanags gudroja, gudroja, līdz, neko nesagudrojis, notupās
pūcei blakus un itin laipni to uzrunāja:
— Vai, pūcīt, kas tev par skaistiem bērniņiem! Otrus tādus
nekur neesmu redzējis. Atļauj nu acis papriecēt!
— Tādi paši kā māte, tādi paši kā māte! — pūce lepni atbil
dēja, tupēdam a kā tupējusi.
Tad vanags viltīgi ievaicājās:
— Diez vai tādi skaistulīši daudz ēd? Tu jau šodien viņus n e
maz neesi b a r o j u s i . . .
Noģizdama vanaga viltus valodu, pūce atcirta:
— Ko vīrišķis zina, kā bērni barojami! Mani bērni var gan
daudz ēst, gan arī daudz badu ciest.
To dzirdot, vanagam bija vien ar kau n u jāatkāpjas.
123. A ts kr ien gaisa lidonītis,
A izn es gaismas saucējiņu.
124. Kurš putns dienu neredz, bet nakti redz?
125. Bez cirvja, bez zāģa būvēta mājiņa.
126. Kas divreiz piedzimst: pirmo reizi gludens un balts
kā sniegs, otru reizi — vājš kājinieks?
127. Kas tas ir: bagātais ne par kādu naudu nevar nopirkt,
bet nabagais nezina, kā vaļā tikt?

VĀRNA UN VĒZIS
V iendien v ārn a laidās pār upi un krastm alas ūdenī pam anīja
vēzi. Viņa to pakam pa nagos un uznesa tu rp at kokā apēst. Vēzis,
paredzēdam s, ka tik un tā gals klāt, sāka v ārn u slavēt:
— Ak, vārn iņ , es pazinu tavu tēvu un māti. Cik tie cien ī
jam i pu tn i bija!
— Mhm, — vārna, knābi neatvērdam a, atsaucās.
— Un cik jau k i tavi brāļi un māsas! Viņi visi ir ievērojam i
putni, — vēzis slavēja tālāk.
V ārna atkal, knābi neatvērdam a, atsaucās:
— Mhm.
— Viņi visi ir ievērojam i putni, kas nu tiesa, tas tiesa. Un
tom ēr neviens no viņiem nespēj tev blakus stāties: tu esi v isie
vērojam ākā!
To dzirdot, v ārn a aiz p riek a pilnā kaklā ieķērcās:
— Krā! Krā!
Ķ ērcot v iņ a atv ēra knābi, un tā vēzis iek rita atpakaļ ūdenī.

VĀRNĀS UN ŽAGATAS IENAIDS
Stāsta, ka v ārn a ar žagatu kopš laika gala n ev aro t satikt: a l
laž abas ķ ild o jo ties un plēšoties.
V iendien pie v ārn as atb rau ca p asērst tēvabrālis krauklis. V ār
na to laipni saņēm a un cienastam cēla p riek šā ēdienus un dzē
rienus, kādi tikai m ājā bija. Žagata to visu sm alki n o sk atījās un,
kad dzīres ritēja pilnā sparā, atsteidzās pie vārnas m itekļa, no.stājās loga p riek šā un sāka v ārn u līdz ar ciem iņu visādi apsm iet,
m ēdīt un paļāt.
Sākum ā par žagatas ļauno mēli v ārn a nelikās zinis. Taču šī
lam ājās un ārd ījās aizvien skaļāk un ļaunāk, līdz vārnas ciem i
ņam zuda pacietība. Viņš palūdza v ārn u uzsākt ar žagatu valodas,
bet pats tikm ēr klusiņām izzagās ārā un — caps! — saķēra žagatu
aiz ausīm .
Šai aiz p ārb īļa p u sv ārd ā aprāvās valoda.
Tālab žagata vēl šobaltdien, satiek o t savu veco ienaidnieci
vārnu, allaž m ēģina izru n āt šo ap rau to v ārd u un lielās dusm ās
saka:
— Žak-fut! Žak-fut!
128. Maza, maza sieviņa,
Pelēks lakats ap pleciem.
129. Divi ragi pierē,
A tpakaļ cierē.
130. Vienam skroderim divējas šķēres.
131. K vēpu kulīte pa lauku staigā.
132. Maza, maza sieviņa
Franciski runā:
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Zak-fut, žak-fut!

ODI, VILKS UN ZIRGS
Viendien odi satiek vilku, kas patlaban iet uz zirgu ganībām.
— Uz kurieni, pelēci, dodamies? — šie vilkam vaicā.
— Iešu uz ganībām, — vilks atbild. — Tur no zirga gribu p a
gatavot sev brangas pusdienas.
Odi, to dzirdot, izbrīnās no visas tiesas.
— Un tu viens pats domā zirgu pievārēt? Vai tev prāts! Mēs
reiz pieci tūkstoši saķērāmies ap vienu zirgu, ij tad tik tikko gar
zemi nogāzām. Bez tam viņš pusi no mums nospieda. Tevi jau
viņš nosistu uzreiz.
Noklausījies odu vārdos, vilks visu labi pārlika, atstāja zirgu
mierā un aizgāja citur sev barību meklēt.
133. Maza, maza sieviņa
Iežņaugtu vēderiņu.
134. Sarkana princese caur zem ēm brauc.
135. Kas pastaigājas ar māju uz muguras?
136. Otram kož, pats raud.
137. Četri stabi, uz tiem stabiem — maiss; vienā maisa galā
pindzele, otrā — kanna.
138. Dzīvs, bet dzelzīs iekalts.

GLIEMEZIS
Reiz meža zvēru ķēniņš lauva sarīkoja lepnas dzīres un ie
lūdza tajās visus meža iemītniekus. Sanāca ciemiņu, ka biezs.
Ieradās pat skudriņas un sliekas, vienīgi gliemeža n ek u r nem a
nīja.
Otrā dienā meža ķēniņš satika gliemezi un tam vaicāja:
— Saki, gliemezi: kur tu vakar biji, ka neatnāci pie manis
dzīrēs?
— Ai, visucienīgs ķēniņ, man nepatīk pa ciemiem staigāt. J ā 
teic, ka nav nek u r labāk kā savās paša mājās!
Par šiem vārdiem zvēru ķēniņš noskaitās un pikti sacīja:
— Ja tā, tad kopš šā brīža tu aizvien nesīsi savu māju uz
muguras!
Tā gliemezis, lai ietu k u rp iedams, vienmēr stiepj savu māju
līdzi.

LAPSA GUDRINIECE
Reiz lapsa gudriniece bija dzirdējusi, ka cepta gaļa esot g a r
dāka nekā jēla, un gribēja to nogaršot. Viņa n oķēra vaboli un
gāja uz pieguļnieku u gunskuru, kas dega otrpus upes — pļav
malā.
Lapsa notupās šaipus upes uz krasta, -saņēma abās ķepās v a 
boli un tu rēja to uz uguns pusi, lai cepas. Laiciņu turējusi, sāka
ēst. Vabole ēdot čaukstēja, bet lapsa gudri noteica:
— Laba gan, tikai drusciņ sagruzdusi.
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Citu dienu, lapsa pa mežu skraidīdama, ieraudzīja augstu
kokā bišu stropu. Siekalām tekot, viņa sāka gudrot, kā tikt pie
medus. Te palēcās uz labo pusi, te uz kreiso, te uz abām k ā 
jām, bet bišu stropu kā nevarēja, tā nevarēja aizsniegt. Veltīgi
izlēkājusies, aiziedama sacīja:
— Nav vērts pūlēties: tas medus ir vecs un sarūdzis!
Lapsa nu gāja tālāk. Dārzā aiz zedeņu žoga pamanīja s a rk a 
nus ķiršus. Pārlēca pāri žogam, piegāja pie koka: ogas bija pā
rāk augstu. Sapratusi, ka tās nekādi nevarēs aizsniegt, gudri n o 
teica:
— Ķiršu ogas ir pārlieku skābas: var sabojāt zobus.
Un, norāvusi turpat žogmalā avenes, gāja tālāk. Gāja, gāja,
līdz satika vīru, kas smēķēja pīpi.
«Kas ir, jāizmēģina arī man, kā dūms garšo,» lapsa nosprieda
un jau nākam ajā dienā, aizgājusi uz pilsētu, n o p irk a pīpi.
Mājās nākdama, iegāja lauka šķūnī un tūliņ iesāka smēķēt.
Bet neviļus no pīpes izkrita dzirkstele, un sausie salmi aizde
gās. Nu lapsa ar asti dzēsa, ko mācēja. No lielās dzēšanas ap 
svila astei spalvas. Tā lapsa vēl šobaltdien staigā ar apsvilušu
asti.
139. M elns kā velns, nav velns;
Rūc kā pērkons, nav pērkons;
Skrien kā putns, nav putns;
Rok kā cūka, nav cūka;
Sešas kājas, visas bez pakaviem.
140. Kur sarkans gailis tupējis,
Tur zāle neaug.
141. Pie vienas mazas mājiņas
Simtiem karavīru griežas.
142. Mazs, mazs vīriņš,
Ass, ass cirvīt's.
143. Mazs, mazs podiņš,
Garda, garda barībiņa.
144. Skrūvēts, būvēts,
Vējš pūš cauri.
145. Sarkana gotiņa,
Kaula sirsniņa.
146. Sarkana meitiņa,
Balta sirsniņa;
Meitiņa mīļa,
Sirsniņa — nē.
147. Krāsns staigā, dūmi kūp.
148. Mazs kodējs, stiprs kodums.
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LAPSA PAR PĪĻU GANU
Reiz dzīvoja vecenīte, kam bija trīs pīlītes, bet nebija ganiņa.
Neko darīt — jāiet ganiņš meklēt. Viņa iet, iet un satiek lapsu.
— Vecenīt, k u r tu iedama? — lapsa vaicā.
— Eju pīļu ganiņu meklēt, — vecenīte atbild.
— Paņem mani!
— Bet vai tu māki dziedāt?
— Māku!
— Tad padziedi!
Lapsa sāk dziedāt:
— Kirilū, karilā, no kalniņa lejiņā!
— Tev ir laba balss, ņemšu tevi par ganu.
Vecenīte atved lapsu uz mājām, pabaro, un abas liekas gulēt.
No rīta vecenīte pieceļas līdz ar gaismiņu, pamodina lapsu un,
iedevusi tai slotu, saka:
— Izslauki istabu, kamēr es brokastis gatavošu!
Labi. Vecenīte k u rin a krāsni, bet lapsa slauka istabu. Tikusi
līdz pusei, lapsa sauc:
— Man laiks iet ganos, dod brokastis!
Vecenīte jau izcepusi olas ar gaļu.
Ieturējusies lapsa izdzen pīlītes ganos, bet, necik ilgi, tai sagribas ēst.
— Kirilū, karilā, no kalniņa lejiņā! — lapsa sāk dziedāt un
nodzen pīlītes lejiņā, kur vienu apēd. Atlikušās divas pārdzen
mājās. Vecenīte vaicā:
— Kur palikusi viena pīlīte?
— Vilks aiznesa, — lapsa atbild. — Es saucu, saucu, bet n e 
viens nesteidzās palīgā.
Otrā rītā lapsa atkal izslauka pusi istabas, paēd brokastis un
izdzen pīlītes ganos. Bet, necik ilgi, tai sagribas ēst.
— Kirilū, karilā, no kalniņa lejiņā! — lapsa sāk dziedāt un
nodzen pīlītes lejiņā, k u r vienu apēd. Atlikušo pārdzen mājās.
Vecenīte vaicā:
— Kur palikusi otra pīlīte?
— Vilks aiznesa, — lapsa atbild. — Es saucu, saucu, bet n e 
viens nesteidzās palīgā.
Trešā rītā lapsa atkal izslauka pusi istabas, paēd brokastis un
izdzen atlikušo pīlīti ganos. Necik ilgi, tai sagribas ēst.
— Kirilū, karilā, no kalniņa lejiņā! — lapsa sāk dziedāt un
nodzen pīlīti lejiņā, kur to apēd. Pārnāk viena mājās. Vecenīte
izbijusies vaicā:
— Kur palikusi pēdējā pīlīte?
— Vilks aiznesa, — lapsa atbild. — Es saucu, saucu, bet n e 
viens nesteidzās palīgā.
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Tā kā bija sestdiena, vecenīte izkurina pirti, un abas aiziet
uz pirti. Lapsa, uz lāvas pērdamās, sāk dziedāt:
— Kirilū, karilā, pīles manā vēderā!
Nu vecenītei skaidrs, kurš ir īstais pīļu zaglis. Viņa n o s k a itu 
sies met nekauņai ar slotu. Slota trāpa tieši pa asti. Tā kopš tā
laika visām lapsām ir kuplas un lielas astes.
149. Platkāja iet pa ceļu,
Ķēniņgulta mugurā.
150. Maza, maza sieviņa,
Simtām kārtām vilnainišu.
151. Pelēka mājiņa,
Sarkani atspaidi.
152. N e čiku, ne grabu, labrīt pie loga!
153. Kam dzim tene ir bērza galā, bet miteklis — aizdurvē?
154. Sasiets, sagriezts
Pa istabu danco.
155. M u te ir, zobu nav.
156. Pilna kūts ar aitiņām,
Visas guļ bez ļipiņām.

KA GAILIS IZPOSTĪJA ĶĒNIŅA PILI
Kādās mājās dzīvoja veca sieviņa, kurai bija raibs gailītis.
Viendien sieviņa pasauca gailīti istabā un iedeva tam ēst, bet
pati tikmēr aizgāja uz dārzu kāpostus ravēt.
Gailis, apēdis graudus, uzlēca v irtuvē uz galda un apgāza
piena podu. Sieviņa pārnāk, ierauga, ko gailis padarījis, sadus
mojas un izdzen gaili pa vārtiem ārā.
Gailis nu iet, iet prom pa ceļu, līdz non āk pie ķēniņa pils.
Ko darīt? Ilgi neprātodams, uzlaižas uz jum ta un dzied:
— Kikerigū! Es šo pili izpostīšu!
Ķēniņš, to dzirdēdams, liek sulaiņiem gaili n oķert un iemest
akā, lai šāds n ekauņa noslīkst.
Bet gailis pa nakti visu ūdeni izdzer. No rīta sievas atnāk
ar nēšiem, skatās: akā nav ūdens!
Tikmēr gailis jau atkal uzlaidies uz jumta un dzied:
— Kikerigū! Es šo pili izpostīšu!
Nu ķēniņš liek gaili n oķert un iemest krāsnī, lai šāds n e k a u 
ņa sadeg. Bet gailis krāsnī izlaiž visu ūdeni no mutes ārā, uguni
nodzēš un atkal uzlaižas uz jum ta un dzied:
— Kikerigū! Es šo pili izpostīšu!
Ķēniņš lielās dusmās tagad liek gaili n oķert un iemest n a u 
das pagrabā, lai tas ar naudas gabaliem aizrijas. Bet gailis ar
naudu neaizrijās vis. Kad sulaiņi atnāca to raudzīt, viņi izbijās:
pagrabā neviena naudas gabala! Gailis pa to starpu — spurkš! —
no pagraba ārā un pa ceļu prom uz mājām. Ieiet pagalmā un
dzied:
— Kikerigū! Saimniec, nes šurp lielo maizes abru!
Sieviņa iznesa pagalmā maizes abru. Gailītis atrija naudu: iz
nāca naudas pilna abra.
Nu ķēniņš bija nabags, bet sieviņa bagāta kā ķēniņiene.
757. Virs n iķu niķiem,
Svārki stiķu stiķiem,
Kaula deguns, gaļas bārda.
158. Viena pati galviņa,
Simts lakatiņu.
159. Kurai galvai matu vietā lapas?
160. N e kāju, ne galvas, tik apaļš rumpis.
161. Kad pieiet viesi, tad paklanās;
Kad aiziet viesi, tad atsēstas.
162. Divas māsiņas blakām tek,
Abas tek raudādamas.
163. Kam nav, tas grib; kam ir, tas dod projām.

KAPEC KAĶIS MAZGA MUTI PEC BROKASTĪM
Reiz zvirbulis ielaidās miežu laukā un sāka knābāt graudus.
Arī kaķis te bija izgājis peles p a m e d īt Pamanījis zvirbuli, viņš
klusītiņām pielavījās tam klāt un — caps! — sagrāba nagos. Tad,
galvu izslējis, nesa uz mājām brokastīm. Zvirbulis, labu galu n e 
paredzēdams, ierunājās:
— Vai zini, kaķīt, ka visi lieli kungi neēd brokastis, pirms
nav muti nomazgājuši? Vai tad tu ēdīsi mani ar netīru muti?
To dzirdot, kaķim tika kauns. Viņš nolika zvirbuli zemē un
ar ķepiņu sāka mazgāt muti. Bet zvirbulis to tikai bija gaidījis.
Neteikdams vairāk ne vārda, viņš — spurkš! — aizlaidās prom.
Nu kaķis attapās, ka pieļāvis kļūdu, un cieši sevī nozvērējās:
«Turpmāk vispirms paēdīšu brokastis un tikai pēc tam mazgāšu
muti.»
Un tā viņš dara vēl šodien.
164. A b o s galos ragi,
Vidū — vēders.
165. Četri stabi, divi ragi,
A i z m u g u r ē — pātadziņa.
166. Peļu pūrs uz četrām kājām.
167. Maļ dienu, maļ nakti,
Ne miltu, ne pelavu.
168. Kas prot kāpt bez trepēm?
169. Mazs, mazs puišelis
Pelēkos svārkos
Pa zemi lēkā,
Drupatas knābā.

VILKS, DZĒRVĒ UN VĀVERE
Reiz vilks ēda jēru un, ātri rīdams, aizrijās ar kaulu. Kā lai
to dabū laukā? Vilks nu apsolīja lielu maksu tam, kurš šo k a u 
lu izvilks. To padzirdusi, atnāca dzērve. Viņa iebāza savu garo
kaklu vilkam rīklē un kaulu izvilka. Tad pieprasīja apsolīto
maksu. Taču vilks, dzērvi izsmiedams, teica:
— Vai tev, dzērvīt, ar to vien nepietiek, ka tu savu galvu
sveiku un veselu izvilki no manas rīkles? Par tik lielu laimi tev
vajadzētu man vēl piemaksāt.
Tā pateicis, vilks ierūcās un gāja tālāk pa mežu. Te ierau 
dzīja jautri lēkājam vāverīti. Viņš to noķēra un vaicāja:
— Saki, vāverīt: kāpēc tu allaž esi jautra?
— Uzlaid mani kokā, tad pateikšu, — vāverīte atbildēja.
— Labi, — vilks bija ar mieru un palaida vāveri vaļā.
Vāvere uzskrēja eglē un, notupusies uz zara, sacīja:
— Jūs, vilki, nespējat būt jautri tāpēc, ka jums ļaunas sirdis.
To pasacījusi, vāvere jautri pārlēca no zara uz zaru un sāka
lupināt egles čiekuru.
170. Divi stabi jūrā,
Mājiņa virsū,
Garš skurstenis galā.
171. Riekstgrauzis bez spārniem laižas.
172. Brūna kodaļa egles zarā.
173. Māmiņai ataugā
M ū ža sagša mugurā.
174. Zaļa māte, sarkani bērni.
175. Kapeika uz kapeikas,
Naudas ne graša.

TRĪS ATBILDES
Kādam ķēniņam nav bijis neviena bērna. Reiz viņš medībās
satiek varen ņipru ganu puiku. Ķēniņam puika dikti iepatīkas,
un viņš tam saka:
— Es tev uzdošu trīs jautājumus. Ja tu pareizi māgēsi atbil
dēt, tad es ņemšu tevi sev par dēlu!
Labi. Puika ar mieru. Ķēniņš tūdaļ uzdod pirmo jautājumu:
— Pasaki: cik jū rā ir ūdens pilienu?
— Aizdambē visas upes ciet, tad es izskaitīšu! — puika atbild.
— Bet cik ir zvaigžņu pie debesīm? — ķēniņš vaicā.
Nu ganu puika paņem papīru un ar zīmuli satupina no v ie 
nas vietas sīkus punktiņus, tad saka:
— Pie debesīm ir tikpat daudz zvaigžņu, cik, šeku, punktiņu.
— Labi. Bet tagad pasaki: cik ir mirkļu mūžībā?
Nu ganu puika atbild tā:
— Aizjūrā ir viens dimanta kalns. Uz to kalnu ik pa simt ga
diem skrien viens putns un berzē pie kalna knābi. Kad tas
kalns būs nodilis no knābja berzēšanas, tad viens mirklis no m ū 
žības būs pagalam!
Ķēniņš par šādu atbildi ir sajūsmināts un paņem puiku uz
pili sev par dēlu. Nu ganu puika dzīvo labas dienas. Kad vecais
ķēniņš nomirst, viņš nosēžas tā krēslā un ir gudrs valdnieks.
176.
177.
178.
179.

M utes nav, bet rit māk.
Zila, tumša vilnaine, pilna uguns dzirkstelēm.
Pilns sieks sudraba naudas, zelta rublis vidū.
Zila pļava, baltas aitas,
Divi zelta ganītāji.
180. Melns puisēns, ko k a krekliņš;
Kur degunu piebāž, tur m eln u m u atstāj.
181. Kas iet bez kājām un nenāk atpakaļ?
182. Spīd kā saule, nav saule;
Ciets kā krams, nav krams.

KAS LINAM JAIZCIEŠ
Tas notika senos laikos. Kāds virs vēlā rudens vakarā gāja
pa ceļu. Nonācis pie tuvākām mājām, gribēja iet iekšā, taču
apdomājās: «Droši vien visi jau guļ. Labāk iešu uz riju un tur
pārlaidīšu nakti.»
Par laimi, rija nesen bija kurināta un ievesti lini. Vīrs u z rā 
pās uz sera un drīz vien gulēja saldā miegā. Ap pusnakti u z k ū 
lās velns un gulētājam vaicāja, kas šis tāds esot. Aptvēris, kas
par ciemiņu, vīrs atbildēja, ka viņš esot lins. Tad velns vaicāja
tālāk, vai viņš drīkstot šim pāri kāpt.
— J a vari visu to izciest, kas linam jāizcieš, tad kāp v i e n , —
vīrs viltīgi atbildēja.
Taču velns vēl nelikās mierā un vaicāja:
— Bet kas tad linam jāizcieš?
Gulētājs nu iesāka stāstīt:
— Es augu ar neskaitāmiem citiem liniem kopā. Zeme, māte,
mūs baroja, un mēs līksmi līgojāmies zem zilajām debesīm. N e
cik ilgi — un mums u zbruka divkāji. Tie atrāva mūs no mātes,
nocirta mums galvas, slīcināja mūs dīkos. Pēc tam veda uz
lauka, kur izklāja vējā un saulē balināt. Un tagadiņ, re, iebāza
mūs rijā. Drīz mūs mīstīs un lauzīs mūsu kaulus mīstīklās, tad
kulstīs, sukās uz asām adatām, vērps, audīs, šūs kopā. Pēc tam
novalkās un noplēsīs, ka tikai lupatas paliks pāri.
Tikko runātājs apstājās, tā velns atkal vaicāja:
— Kas tu tāds esi?
— Es esmu lins.
— Vai drīkstu tev pāri kāpt?
— J a vari visu to izciest, kas linam jāizcieš, tad kāp vien.
To sacījis, vīrs atsāka savu stāstu no gala.
Viņš tik ilgi to stāstīja, līdz pienāca rīts, iedziedājās gailis un
velns aizmuka prom. Nu vīrs varēja iet savu ceļu tālāk.
183. Daudz, daudz brālīšu,
Visiem zilas galviņas.
184. Maza, maza mājiņa,
Brūni vīriņi iekšā.
185. Mirdz kā zelts, nav zelts,Tek kā ūdens, nav ūdens.
186. Mežā dzimis, mežā audzis,
Pārnāk mājā, rej kā suns.
187. Vilks ar dzelzs zobiem.
188. Jo kucīte rej,
Jo zobiņi birst.
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VĒRPĒJA, TINĒJA UN AUDĒJA
Vecos laikos kādai mātei bija meita, kas nevienu darb u n ev a
rēja lāgā pabeigt: visur viņai ķērās un neveicās. Citi ļaudis viņu
turēja par sliņķi, taču tā nemaz nebija. Kādudien māte, n o s k a i
tusies par nevīžīgo pļāvumu, sāka kult meitu turpat ceļa malā.
Tobrīd garām brauca kāds skaists un bagāts vīrs. Viņš mātei vai
cāja:
— Kālab tu, māmiņ, kul savu meitu?
Māte, negribēdam a apkau n o t meitu, atbildēja:
— Kā lai nekuļu, ja viņa visus salmus par zīdu savērpj!
Vīrs, to padzirdējis, mācās virsū, lai dodot viņam meitu līdzi:
viņš to ņemšot par sievu. Labi, māte atdeva arī.
Mājās vīrs nospriež: «Vispirms jāpārbauda, vai viņa patiesi
māk no salmiem zīdu vērpt. J a ne — vedīšu mātei atpakaļ.» Un
liek puišiem n o k rau t salmu kaudzi.’
Pret v ak a ru salmu kaudze jau nokrauta, un, krēslai metoties,
meitai jāiet vērpt. Nabadzīte aiziet pie kaudzes un raud.
Te, kur gadījušās kur ne, pienāk klāt trīs māsiņas — Vērpēja,
Tinēja un Audēja.
— Kādēļ tu, meitiņ, raudi? — viņas vaicā.
— Kā lai neraudu! Man šī salmu kaudze jāsavērpj zīda p av e
dienos un jānoauž audekls, — meita atbild.
— Nekas, meitiņ, mēs tev palīdzēsim.
To teikušas, visas trīs ķeras pie darba. Vērpēja vērpj, Tinēja
tin pavedienus, Audēja auž zīdu. Gaismiņai austot, salmu kaudze
jau nozudusi un tās vietā klājas plats zīda audekls. Meita n e 
zina, kā labdarēm pateikties, bet viņas ne dzirdēt negrib par at
maksu. Aiziedamas tikai nosaka:
— Parīt tev būs kāzas. J a tev laba sirds, tad neaizmirsti ie
lūgt arī mūs.
No rīta skaistais bagātnieks ļoti priecājas par audeklu un
čaklo meitu un tūliņ liek rīkot kāzas. Arī līgava palīdz, ko var.
Un — tavu brīnumu! — darbi sāk šķirties.
Kāzu rītā sanāk viesi no malu malām, trūkst tikai triju m ā
siņu. Līgava pieiet pie līgavaiņa un saka:
— Es ielūdzu kāzās arī trīs māsiņas. Brīnums, k u r viņas k a 
vējas?
Līdzko meita izteic šos vārdus, durvis atveras un istabā ienāk
Vērpēja, Tinēja un Audēja. Līgavainis aiz pārsteiguma acis vien
iepleš: Vērpējai no pavedienu vērpšanas lūpas kā kausi, Tinējai
no tīšanas tādi pirksti kā tapas, Audējai no paminu mīšanas tā
das kājas kā dēlīši.
Līgavainis, to redzēdams, vaicā, kāpēc viņām esot tādas lū 
pas, tādi pirksti un tādas kājas. Tad māsiņas atbild:
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— No pārmērīgās strādāšanas augām dienām un naktīm. Tā
lab, ja tu savu sievu mīli, piešķir viņai vieglākas dienas!
To dzirdēdams, jaunais vīrs nosolās māsiņām savu sievu nepārmocīt smagos darbos. Viņš savu vārd u tur un dzīvo ar jauno
sievu laimīgi vēl šodien, ja nav miris.
189. No diviem ezeriņiem ūdens tek bez smiltīm.
190. A r kājām min,
A iz matiem plūc.
191. Desmit aitiņas kaudzi ēd.
192. Balta cūciņa caur sētu ložņā.
193. A izskrien gaigala,
A ts kr ien gaigala,
Sasit spārnus — plauks!
194. Tīti koki, vīti koki,
A p kā rt tek jumaliņa.
195. Kājām min, rokām tausta,
Simtiem skaita, —
Viens trū kst, —
Visi gaida.
196. Divi k o k i zagi, jagi,
Četri — jūras maliņā,
Z vejn ieks sēž vidiņā.

APĶĒRĪGAIS ANDRĪTIS
Tajos laikos, kad kungi ar vienkāršu cilvēku varēja darīt
visu, ko gribēja, vienā pagastā dzīvoja kāds attapīgs puisis, v ā r 
dā Andrītis. Kungs tam ar varu spieda precēt muižas istabas
meitu, taču Andrītis negribēja. Tad kungs noskaitās un jau n ā 
kamo svētdien nolika kāzas, A ndrīša gribu nemaz vairs nevaicā
dams.
«Pag,» Andrītis domā, «ja tev tik ātri jāsteidz, ari man ir
savs padoms: Kurzemē kādā vietā taisa jaunu pagastu un pieņem
visādus ļaudis. Sestdien aizbēgšu uz turieni, un tad tu varēsi ar
savu istabas meitu pasvilpot.»
Taču kāds mēlnesis jau otrā dienā kungam pačukst, ka A n d r ī 
tis sestdien taisoties bēgt. Kungs tūliņ lec zirgam m ugurā un
atjāj uz Andrīšiem.
— Vadzi, Andri, tu taisoties bēgt? Nu kā tad! Vai tā būs
ceļa nūja, ko drāz?
— Apžēlojies, kungs! Tas jau miets, — atbild Andrītis, t u r p i
nādams darboties ar cirvi.
— J a tas miets, tad kādēļ abus galus tēs smailus?
— Tā ir cita runa. Redziet, kad mietam nopūs šis gals, es
mietu apgriezīšu otrādi un bez cirvja iemīšu otru galu ze m ē ,—
Andrītis gudri atbild.
— Tad jau tu te Andrīšos vēl ilgi domā dzīvot, ja gaidi mie
tus nopūstam?
— To nu n em āku teikt, viss ir dieva rokās.
Kungs pie sevis nospriež: «Ko visu mēlneši nesamuld! Ne
tāds bēgs, nekā. Bet drošības labad varu gan viņus jau sest
dien likt salaulāt.»
Pienāk sestdiena — Andrītis jau ceļā. Krustcelēs, kur ceļa sta
biņš n o rād a ceļu uz Kurzemi, viņš satiek mācītāju. Šis Andrītim
vaicā:
— Uz kurieni, Andrīt, iesi?
— Eimu ciemos pie mātes, — Andrītis atbild.
— Vai tad uz muižu nenāksi? Man lielskungs ziņoja, ka tevi
šosestdien muižā jāsalaulā ar muižas istabmeitu.
— Kas jums šodien par sestdienu! Šodien tak svētdiena, tam 
dēļ eimu ciemos.
— Nav, Andrīt, svētdiena, nav! Šodien ir tikai sestdiena!
— Ko nu tiepjaties, cienīgtēvi Es visas dienas lieku vērā:
pirm dien kāvu kazu, otrdien to dīrāju, trešdien vārīju gaļu,
ceturtdien ēdu, piektdien k ū ru pirti, sestdien pēros. Šodien,
skaidra lieta, ir svētdiena — jāiet ciemos!
To teicis, Andrītis aizsteidzās uz Kurzemi, kur apmetās uz
dzīvi un dzīvoja laimīgs.
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Rudeni, kad dzērves, bezdelīgas, strazdi un citi gājputni li
doja projām, arī zvirbulis sadomāja doties uz siltajām zemēm.
Viņš lidoja, lidoja, jau nolidoja krietnu gabalu, bet tad tam
iešāvās prātā doma: «Būtu jāpaskatās, cik tālu jau esmu ticis.»
Un skrēja atpakaļ skatīties. Tā viņš darīja vairākas dienas no
vietas: palido kādu gabalu un skrien atpakaļ skatīties. Skaidrs,
ka, tādā vīzē lidodams, n ek u r tālu netika.
Tālab arī vēl šodien ļaudis par tādu, kam neveicas, saka:
«Tas jau netiek uz priekšu kā zvirbulis uz siltajām zemēm!»
197.
198.
199.
200.

Četras kājas iet, divas — karājas.
Pagalmā lokās, atnāk mājās, nolien pagultē.
Runāt nemāk, tomēr ceļu rāda.
Vienam tēvam septiņi bērni: pa pusei balti, pa pusei melni.
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SALMS, OGLE, PUPA UN ZIRNIS
Reiz dzīvoja b arga saimniece, kas ar visiem bārās. Salms,
ogle, pupa un zirnis to n evarēja vairs paciest un sarunāja bēgt
no mājām.
Visi četri nonāca pie upes, taču nevarēja tai pāri tikt. Te
salms, gudrinieks, saka:
— Es pārstiepšos pār ūdeni un būšu tilts, bet jūs ejiet man
pāri!
Labi. Salms pārstiepās pār ūdeni, un ogle gāja pāri pirmā.
Bet, tikko viņa bija tikusi līdz pusei, salms aizdegās un p ā r 
dega. Ogle iekrita ūdenī, un straum e to aiznesa prom.
Pupa un zirnis, malā stāvēdami, par to tik gardi smējās, ka
viņiem ieplīsa gali. Par laimi, turpat tuvum ā gadījās ganu m ei
tene, kas vainas sašuva, tikai ar melnu diegu. Tāpēc vēl š o 
baltdien pupai un zirnim galos redzamas melnas strīpas.
201. Zelta rīkste rugainē.
202. Iet ūdeni sarkans, iznāk melns.
203. Balta aitiņa,
Melna pierīte.
204. Mazs, zaļš šūpulitis,
Pilns baltu bērniņu.
205. J ū d ž u neskaita,
Pa lielceļu neiet,
Bet tālu aiz jūrām bijis.
206. Kustīgs kāsis debesis.
207. Aizjūras jumpraviņa ar divām zīda bizitēm.
208. Zilgana sieviņa sēd staba galā un vāciski runā.

KA KOKIEM IZGAJA
Visu vasaru kokiem vajadzēja apmierināties tikai ar vienu
zaļu tērpu. Pēdīgi viņiem tas pagalam apnika.
— Mīļā vasara, — koki lūdzās, — dod mums skaistāku tērpu!
— Man nav skaistāka, — vasara atbildēja.
Tad koki griezās pie rudens.
— Mīļais ruden, dod mums greznus svētku tērpus!
— Labi, — rudens sacīja, — došu.
Un rudens ķērās pie darba. Viens divi — un jaunie tērpi bija
gatavi: apsei un kļavām sarkani, bērzam un liepai zeltaini, ozo
lam, alksnim un lazdai brū n i un rūsgani. Kad saule tērpus a p 
spīdēja, tie izskatījās kā samta, zīda vai zelta. Viss mežs nu
laistījās varavīksnes krāsās, un kokiem bija lielu lielais prieks.
Bet tad atskrēja vējš un sāka kokus purināt. J au n ie tērpi n e 
izturēja un drīz vien gulēja driskās zālē un dubļos. Nabaga
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kokiem nu bija auksti, vienīgi egle un priede nesala, jo tās bija
paturējušas savus agrākos skuju svārkus.
— Mīļā v a s a r a ,— lapu koki atkal lūdzās, — dod mums tos
pašus vecos tērpus!
Bet vasara vairs nedzirdēja: tā bija aizgājusi putniem līdzi uz
siltajām zemēm. Ari rudens vairs nebija tuvumā. Visapkārt v al
dīja barga ziema, kurai nebija lieku drēbju, ko kokiem dot. Tā
nu koki stāvēja kaili un salā trīcēja un drebēja. Tikai sarma šad
tad pagādāja viņiem baltus tērpus, taču tie nesildīja un pirmais
vējiņš tos n o k ratīja no zariem. Nabaga koki! Nu tiem būs jāsalst
līdz pavasarim, kurš atnesīs atkal zaļos tērpus.
209. Pieci baļķi ēku ceļ.
Visi pieci atliekas.
210. Četri brāļi māju taisa, viens iet apkārt mērīdams.
211. Viena pirtiņa,
Simts lodziņu.
212. Dzelzs zobi, kad ēd, tad vaimanā.
213. Simts iet turp, simts nāk šurp, bet ceļš nav ne pirksta
platumu.
214. Četri viena tēva bērni,
Cits no cita ātri bēg.
215. Divas māsas: viena balta, otra zaļa;
Kad viena nāk, otra bēg.
216. Viena pati kāja, simtiem mēles.
217. Še bij kociņš, te bij kociņš.
I k kociņā šūpulitis;
Šūpulišos mazi bērni,
Visiem kaula kažociņi.
218. Liela, gara māmiņa, simts adatu mugurā.
219. Kas ziemu stāv vienā kreklā?
220. Balts atnāk, melns aiziet.
221. A tskrēja putns, uzmetās uz zara, izplēta spārnus — viss
iesāka zaļot.

B R ĪN U M A P U T N S

Reiz bija varen gudrs lielskungs un lielmāte. Abi bija lieli
putn u mīļotāji. J a padzirdēja kādu p u tn iņ u dziedam, tad augām
dienām, veseliem cēlieniem sēdēja un klausījās.
Viendien kungs ziemas vidū izgāja dārzā un izdzirda kādu
putniņu aiz malkas grēdas tik jauki dziedam, ka ne atklausīties.
Viņš priecīgs ietecēja pie lielmātes, kas istabā adīja zeķi, un
aizelsies stāstīja:
— Velc kažoku un nāc klausīties! Žību, žābu! Žību, žābu! —
tā viens putniņš aiz dārza dzied!
Cienīgmāte nom eta adīkli, uzrāva kažoku un izskrēja ārā. Kur
tad putniņš?
Nekāda putniņa! Vīri malcienā zāģēja malku, un tas bija tas
nedzirdētais žību, žābu.

ZVEJNIEKS UN LAPSA
Reiz kādā saltā ziemas dienā zvejnieks veda no upes ragavās
zivis. Lapsa ceļmalā sajuta zivju smaku, un viņai dikti iek āro 
jās zivju gaļas. Gudriniece aizskrēja ar līkumu zvejniekam
priekšā, nogūlās uz ceļa un izlikās beigta.
Zvejnieks piebrauca klāt, skatās: guļ beigta lapsa. Viņš p a 
ņēma to aiz astes, uzsvieda uz vezuma, nospriezdams: «Mājās
varēs novilkt ādu. Būs labu labā cepure.»
Zvejnieks nu brauca priecīgs uz māju, bet lapsa tikmēr svieda
zivis no vezuma laukā. Izsviedusi visas zivis, klusītēm izlēca ar!
pati un aizbēga.
Zvejnieks pārbrauca mājā un grib palielīties sievai par savu
lielo lomu. Paskatās ragavās: ne vairs zivju, ne lapsas!
222. Kas bez baļķiem un bez dēļiem uztaisa tiltu?
223. Ziemu strādā, vasaru guļ.
224. Divas māsiņas blakus tek,
N ekad kopā nesatek.
225. Maza, maza māsiņa,
Simts dālderu mugurā.

DIVI AUKSTUMI
Divi aukstum i — ziemelis un austriņš — satikās tīrumā. Savus
darbus viņi bija padarījuši: visus ceļus aizputinājuši, ap mājām
piedzinuši sniega kupenas, upes un ezerus aizsaldējuši ar biezu
ledus kārtu. Tagad abi nezināja, ko iesākt.
Iesim uz mežu, v arbūt tur atradīsim kādu darbu, — ie ru n ā 
jās ziemelis. Un abi brāļi aizskrēja uz mežu.
Ieklausies, tur kāds brauc pa ceļu, — sacīja austriņš.
Skan zvārgulīši un zvans. Ar zvanu brauc kungs, ar zv ā rg u 
līšiem — zemnieks.
Skriesim viņiem pakaļ, — lika priekšā ziemelis, — un labi
sasaldēsim. Kuru tu gribi saldēt?
— Nezinu, vai es kungam varēšu ko padarīt, — sacīja au s
triņš. — Viņam ir kažoks, ausaine cepure, silti cimdi un ādas
zābaki.
Nu tad es skriešu kungam pakaļ, bet tu skrien zemnie
kam, — sacīja ziemelis.
Labi. Sasvilpoja brāļi, savirpuļoja sniegu un devās katrs uz
savu pusi.
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Kad saule jau bija norietējusi, abi brāļi satikās.
— Kā tev, brāl, gāja? — vaicāja austriņš. — Tev gan laikam
grūti bija sasaldēt to k u n g u lāčādas kažokā?
Ziemelis lielījās:
— Ak, austriņ, brālīt, cik tev jaunam vēl tā prātiņa! Es ielīdu
kungam aiz lāčādas apkakles un aitādas cepures un sāku viņu
saldēt. J o kungs vairāk tinās kažokā, jo es viņam tuvāk pie
glaudos un tik tikko dzīvu palaidu vaļā.
— Bet man ar zemnieku izgāja pavisam slikti: pats tik tikko
dzīvs tiku vaļā. Redzu, brauc tāds nieka zemnieciņš cauru k a 
žociņu mugurā. Nu, domāju, to gan es nosaldēšu. Ielīdis pa
vienu caurum u kažociņā, sāku zemnieku saldēt. Bet, paskat vien,
zemnieks nav vis tāds muļķis: sāk dauzīties ar rokām un k ā 
jām. Man tas nepatika, un es sāku viņu vēl stiprāk saldēt. Tad
viņš apturēja zirgu, izņēma no ragavām cirvi un, piegājis pie
resnas priedes, sāka to cirst, ka mežs skanēja vien un skaidas
ēca uz visām pusēm. Zemniekam tika karsti, viņš nosvieda k a 
žociņu. Nu es saldēju kažociņu, domādams, ka zemniekam būs
gals! Bet zemnieks, sakrāvis vezumu, paņēma kažociņu un, re 
dzēdams, ka tas sasalis ragā, sāka to dauzīt pret celmu no visa
spēka. Domāju, ka man visus kaulus sadauzīs. Nezinu, kā vēl
dzīvs tiku laukā. Bet sāni vēl tagad nepārstāj sāpēt, — austriņš
bēdīgs beidza stāstīt.
226. Kniebj tev ausīs,
Kniebj tev degunā,
Bet tu viņu
N e redzi, ne dzirdi.
227. Mazi, balti putniņi,
Kur skrien, tur metas.
228. N e roku, ne kāju,
Bet taisa māju.
229. Ne cirsts, ne ēvelēts, bet gluds kā stikls.
230. Kam ir dzelzs mēle?
231. Siseņi dzied priedes galā.
232. N edzīvs dzīvu silda.
233. Aitiņa ar divām ļipiņām.
234. Pilns ceplis no vienas pagales.
235. Divi mazi jēriņi,
Katram piecas kājiņas.
236. Pieci brāļi pa vienām du rvīm ienāk, bet katrs savā
istabā paliek.
237. Pelēka aitiņa,
Sānos ļipiņa.
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ZIEMELIS, VĒJŠ UN VIESULIS
Ziemelim kādreiz bijuši divi dēli: viens miermīlīgs, bet otrs
nikns. M iermīlīgajam tēvs devis vārdu Vējš, bet niknajam — Vie
sulis.
Reiz tēvs iesauca abus dēlus savā pilī, iedeva katram pa trim
zelta dukātiem un sacīja:
— Se jums būs katram pa trim zelta dukātiem. Ejiet pasaulē
un nopelniet vēl citus trīs dukātus klāt! Kurš pirmais pārnāks
mājā ar nopelnītajiem dukātiem, tas dabūs manu pili.
Labi. Abi brāļi devās ceļā. Kādu gabalu gājuši kopā, izšķī
rās. Vējš jau pirm ajā dienā nolīga pie kāda saimnieka labību no
pelavām attīrīt. Pats saimnieks kratīja labību, bet Vējš visas p e 
lavas aiznesa vajadzīgajā vietā. Kad labība bija izvētīta, saim 
nieks par labu darbu Vējam iedeva zelta dukātu. Tad Vējš d e 
vās tālāk meklēt citu darbu. Pamanījis uz pakalna vējdzirnavas,
viņš nolīga pie dzirnavnieka griezt dzirnavu spārnus. Vējš tos
grieza cauru dienu, kamēr dzirnavnieks samala visu maļamo.
Vakarā dzirnavnieks iedeva Vējam par labu darbu vienu zelta
dukātu, un Vējš devās tālāk meklēt jau n u darbu. Necik ilgi gā
jis, viņš satika kuģinieku, kam bija jābrauc uz svešām zemēm
pēc mantām. Vējš itin mierīgi aizdzina kuģi uz to zemi, kur
vajadzēja, un atkal atdzina mājās. Kuģinieks par labo darbu Vē
jam iedeva vienu zelta dukātu. Vējš nu pēc tēva n oteikum a bija
nopelnījis trīs zelta dukātus un tūdaļ steidzās uz mājām.
Otram brālim Viesulim klājās gaužām bēdīgi. Pirmajā dienā
arī viņš nolīga pie saimnieka, kam bija jāvētī labība, pieprasī
dams vienu zelta dukātu kā dienas algu. Labi. Abi ar saimnieku
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sāka vētīt. Un kas notika? Tikko Viesulis sāka pūst, tā piedarba
jumts pacēlās gaisā un arī visa labība ar pelavām aizgāja pa
gaisu. Saimnieks, to redzēdams, noskaitās ne pa jokam un sa
cīja:
— Par nodarīto zaudējum u samaksā man vienu zelta dukātu,
tad vari iet, no kurienes nācis!
Neko darīt. Viesulis atdeva vienu zelta dukātu saimniekam
un aizgāja citur meklēt darbu. Otrā dienā viņš nonāca dzirn a
vās un dzirnavniekam apsolīja par vienu zelta d u k ātu samalt
visu labību. Bet atkal nelaime. Tikko Viesulis sāka pūst, tūlīt
nolūza dzirnavu spārni un jumts aizgāja pa gaisu gaisiem. Dzir
navnieks, to redzot, noskaitās ne pa jokam un sacīja:
— Par nodarīto zaudējumu samaksā man vienu zelta dukātu,
tad vari iet, no kurienes nācis!
Neko darīt. Viesulis atdeva vienu zelta dukātu dzirnavniekam
un aizgāja citur meklēt darbu. Trešajā dienā viņš satika k u ģ i
nieku, kam bija jābrauc uz svešām zemēm pēc mantām. Kuģi
nieks nolīga Viesuli par vienu zelta dukātu. Bet atkal nelaime.
Tikko Viesulis sāka pūst, tā kuģis uzskrēja sēklī, un no b r a u k 
šanas nekas nesanāca. Kuģinieks, to redzot, noskaitās ne pa j o 
kam un sacīja:
— Par nodarīto zaudējumu samaksā man vienu zelta dukātu,
tad vari iet, no kurienes nācis!
Neko darīt. Viesulis atdeva pēdējo tēva zelta dukātu k u ģ in ie 
kam un tukšu kabatu devās uz tēva pili.
Vējš tikām jau bija pārradies mājā. Viņš parādīja tēvam trīs
nopelnītos zelta dukātus, un tēvs viņam atdeva pili, sacīdams:
— Prātīgais aizvien gūst labumu.
Bet tukšiniekam Viesulim teica tā:
— Neprātīgais viegli izkaisa to, kas viņam jau pieder.
To pateicis, Ziemelis aiztrieca Viesuli pasaulē. Un tā tas, nabadziņš, vēl tagad klejo pa pasauli bez pajumtes.
238. Laižas bez spārniem, kauc bez rīkles.
239. Lācis tup kalnā,
Ķepas danco.
240. Četri brāļi skrien pa gaisu,
Cits cita nepanāk.
241. Divi suņi kožas,
Baltas asinis tek.
242. Vērsis peld jūrā,
Ragi vien laukā.
243. Koka putns, linu spārni,
Kaņepāju dzīslojums.
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SAULE UN VĒJŠ
Viendien satikās saule un vējš un sāka strīdēties.
— Es esmu par tevi stiprāks! — vējš sauca.
— Nē, es esmu par tevi stiprāka! — saule sauca pretī.
Pēdīgi abi n o ru n ā ja tā: kurš novilks ceļiniekam svārkus, tas
būs stiprākais. Labi. Vējš pirmais sāka pūst uz gājēju, kurš to 
brīd gāja pa ceļu. Lai kā vējš pūta, gājējs tikai ciešāk ietinās
svārkos un gāja vien tālāk. Nu bija saules reize pamēģināt gājē
jam novilkt svārkus. Tā sāka sildīt gājēju ar saviem siltajiem
stariem. Necik ilgi, un gājējs atpogāja svārkus. Saule sildīja tā
lāk. Pēc brītiņa gājējs jau noslaucīja sviedrus. Un vēl pēc b rī
tiņa novilka svārkus, apsēdās ceļmalā uz akmens, k u r kupla liepa
meta ēnu, un pie sevis noteica:
— Vējš ir bargs, bet uzveicams. Citādi ir ar sauli. Tā ar savu
siltumu pagalam nokausē un izspiež pēdējos sviedrus laukā.
Tā saule bija uzvarējusi vēju un tu rp m āk kļuva pār to n o tei
cēja un valdniece.
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Zelta kamols pār kalnu veļas.
Debesīs stāv, zemi silda.
Viens iet, divi rādās.
Kam nevar pāri pārkāpt?
Pelēks vecītis sēž kalna galā.
Kas ziemu nesasalst un vasaru neizkūst?
N ieks kas nieks, bet galvas lauza.
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K rauklis.
Žagata.
Skudra.
Slieka.
Gliemezis.
Ods.
Zirgs.
Zirga kājas.
Vabole.
U gunskura vieta.
Bišu stro p s un bites.
Bite.
M edus šūnas.
Zedeņu žogs.
Ķ iršoga.
Avene.
Pīpe.
D zirkstele.
Pīle.
Pīle.
Pīle.
Rīta gaisma.
Slota.
Slota.
Krāsns.
K rāsns un ogles.
Gailis.
K āpostgalva.

159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.

K āpostgalvai.
Piena pods.
A kas vinda.
Ūdens nēši.
Nauda.
M aizes abra.
Pele.
Kaķis.
Kaķis.
Kaķis.
Z virbulis.
Dzērve.
Vāvere.
Vāvere.
Egle.
Egle un čiekuri.
Č iekurs.
Jū ra.
Debess un zvaigznes.
Debess, zvaigznes un m ēness.
Debess, zvaigznes, m ēness
un saule.
Zīm ulis.
Laiks.
Dimants.
Lini.
Lina galviņa.
Linsēklas.
M īstīklas.
Linu suka.
Linu m īstīšana; spaļi.
Acis un asaras.
V ērpšana.
V ērpējas p irk sti un kodaļa.
A tspole.
Aušana.
Tītavas.
A udēja un p ārtrū k u sī
dzija.
Stelles.
Jātn iek s.
C irvis.
Ceļa rādītājs.
N edēļas dienas.
Salms.
Ogle.
Pupa.

204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.

Z irņa pāksts.
G ājputns.
Dzērves lido.
Bezdelīga.
Bezdelīga.
A dām ās adatas.
A dīšana.
M alkas grēda.
Zāģis.
Zāģis zāģējot.
G adalaiki.
Ziema un vasara.
Lapu koks.
Lazda.
Priede, egle.
Lapu koki.
Sniegs.
Pavasaris.
Ziema.
Ragavas.
R agavu slieces.
Zivs.
A ukstum s.
Sniegpārslas.
Sniegputenis.
Ledus.
Zvanam.
Z vārguļi pie zirga loka.
Kažoks.
A usaine.
Kāja zābakā.
P irkstaiņi.
Roka cimdā.
D ūrainis.
V iesulis.
V ējdzirnavas.
V ējdzirnavu spārni.
D zirnakm eņi.
Kuģis.
B urinieks.
Saule.
Saule.
Ēna.
Ēnai.
A km ens.
A km ens.
M īkla.

SATURS
M īļie b ē r n i ! ......................
Z vēri palīdz taisīt ceļu .
Č ūsku ķēniņš
. . . .
Suns uz siena kaudzes .
Kā vilks ar cilvēku sp ē 
...........................
k o jās
A ttapīgais sk ro d e ris . .
Kurš am ats pārāks? . .
K urpnieks un viņa palīgi .
Kā zirgu puisis skopo
kungu pārm ācīja
G udrais v ag ars . . . .
Vīrs un lācis
. . . .
Z vēri un putni rok upi .
Lietus un v ē jš . . . .
G anuzēns un v a ra v īk s n e .
Ozols un n ied res . . .
Kā avotam izgāja . . .
Ozols un beka . . . .
Kā pūce paglāba b ērn u s
no v an ag a nagiem .
V ārna un vēzis . . .
V ārnas un žagatas ienaids
Odi, vilks un zirgs .
G l i e m e z i s ......................

Lapsa g u d rin iece . . .
Lapsa par pīļu ganu . .
Kā gailis izpostīja ķēniņa
p i l i .................................
Kāpēc kaķis m azgā m uti
pēc b ro k astīm . . .
Vilks, dzērve un v āv ere .
T rīs atbildes
. . . .
Kas linam jāizcieš . . .
V ērpēja, T inēja un A u 
d ēja .................................
A pķērīgais A ndritis . .
Kā zvirbulis uz siltām ze
mēm lidoja . . . .
Salms, ogle, pupa un z ir
nis
.................................
Kā kokiem izgāja . . .
Brīnum a putns . . . .
Z vejnieks un lapsa . .
Divi aukstum i . . . .
Ziem elis, Vējš un V iesu
lis
.................................
Saule un v ējš . . . .
A t m i n ē j u m i ......................

ВЕЙСЯ. ЛЕНТА БЕЛА Я. . .
Л аты ш ск и е н ар о д н ы е с к а зк и и загад ки
С о с т а в и л а и о б р а б о т а л а Э. М а р ю т и н а
Р и г а « Л и е с м а » 1982
На латы ш ском язы к е
Х у д о ж н и к А. Л а м с т е р с

И Б JNfe 2716
T IE V A , G A R A T Ē V A J O S T A . . .
P ir m s s k o la s v e c u m a b ē r n ie m
S a s tā d ī ju s i u n l i t e r ā r i a p d a r ī j u s i E m īlija M a r ju tin a
R e d a k to r i J . B a l tv ilk s u n U . A u s e k lis . M ā k s lin ie c is k a is r e d a k t o r s
L. E n g e r e . K o r e k t o r e K . R u m b ē n a .

A. S p r ū d ž s .

T e h n is k ā

re d a k to re

N o d o ta s a li k š a n a i 22.01.81. P a r a k s t ī t a ie s p i e š a n a i 03.03.82. F o r m ā t s С0Х90/8. I l u s t r ā c i j u p a p ī r s № 1.
B a ltik a s g a r n i t ū r a . D o b s p ie d u m s . 8 u z s k . ie s p ie d i.; 6,27 iz d e v n . 1. M e tie n s 80 000 e k s . (1. la id ie n s 1 —
40000 e k s .). P a s ū t. № 588. C e n a J ^ k a p . (79000 e k s., 25,50 u z s k . k r . n o v .), 7. ti p a ie s ē ju m ā — 90 k a p .
(1000 e k s., 25,88 u z s k . k r . n o v .). I z d e v n ie c īb a « L ie s m a » , 226047 R īg ā , P a d o m ju b u lv . 24. I z d e v n .
№ 164 30930;B-540. I e s p ie s ta L a tv ija s P S R V a ls ts iz d e v n ie c īb u , p o lig r ā f i j a s u n g r ā m a t u t i r d z n i e c ī 
bas l i e t u k o m ite ja s R īg a s P a r a u g t i p o g r ā f i j ā , 226004 R īg ā , V ie n īb a s g a tv ē 11. B r o š ē ta t i p o g r ā f i j ā
« C īņ a » , 226011 R īg ā , B la u m a ņ a ie lā 38/40. P a s ū t. № 2515

